
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 کتاب تحول معنوی

 اهتمام جدی به اعمال عبادی و توسل و تضرع، بخش دوم نهممحتوای 

 با دعاها انس بگیرید

معصومین )علیهم السالم(، یاد می دهند که چه باید از خدا بخواهیم. چیزهایی که باید از خدا خواست، 

کنند. بعضی در دنیا، به سراغ زیادی های زندگی می همان هاست که آن بزرگواران در ادعیه مطرح می 

روند. می گویند: فالن معامله برای من جور شود. فالن سفر درست شود. فالن شغل گیرم بیاید. و ... چرا 

انسان چیزهای اصلی را از خدا نخواهد؟! پیشوایان دین به ما یاد می دهند: این گونه دعا کنید و این 

البته نوع دعاهایی که آنان به ما یاد می دهند، یک فصل طوالنی را به خود «. یدچیزها را از خدا بخواه

 اختصاص می دهد.

نکته ی دیگر اینکه، آنان در خالل دعاهای مذکور، نقطه های ضربه پذیر معنوی را به یاد ما می آورند و 

ن دعای شریف در همی«. هشدار می دهند که ممکن است از این نقاط ضربه بخورید و آسیب ببینید

آناء  به فی اتقربذکرك وال تجعل شیئا مما  ةبخاص منکنی خصاللهم »، در عبارتی می فرماید: «ابوحمزه»

 خداوندا!»؛ «معة وال اشرا وال بطراسنهار ریاء وال اللیل و اطراف ال

کاری کن که کارهای انجام شده از طرف من، ریا و سمعه نباشد. برای اینکه این و آن ببینند، نباشد. برای 

چه عبادت خبر دارید فالن کس چه کار خوبی کرد و د به دهن بگردد و مردم به هم بگویناینکه دهن 

رور انجام می غیارهایی را از روضی مواقع انسان کآخر بع« نباشد. از روی ناز و غرور، نباشدخوبی انجام داد، 

 کار را انجام دادیم( آری! ما بودیم که این»دهد و به خود می بالد و می گوید: 

اینها نباشد. این ها، آن نقاط ضربه پذیر است. انسان خیلی کارهای خوب انجام می دهد؛ اما با اندکی ریا و 

به هوا می فرستد. معصومین )علیهم السالم( به می کند. دود می کند و  «هباء منثورا»سمعه، آن کارها را 

 تا آخر.« و اجعلنی لک من الخاشعین« »مواظب باشید این طور نشود.»ما توجه می دهند و می فرمایند: 

پس، نقطه ی دوم این است که در این دعاهای معارف زیادی نهفته است. مثال در فقرات اول دعای کمیل، 

للهم قم. انلهم اغفر لی الذنوب التی تنزل الالذنوب التی تهتک العصم. ال اللهم اغفر لی»همه می خوانیم: 

گناهانی وجود دارد که پرده ها را می درد. گناهانی وجود دارد که نقمت «.عمناغفرلی الذنوب التی تغیر ال

ر لی غفاللهم ا»ها را از انسان می گیرد.  متنعالهی را بر انسان نازل می کند. گناهانی وجود دارد که 



گناهانی هم وجود دارد که دعا را حبس می کند. ا پناه بر خدا! ممکن است  «الذنوب التی تحبس الدعاء

 انسان مرتکب گناهی شود که هرچه دعا کند،

بی اثر و بی فایده گردد. بی اثر شدن دعا چگونه فهمیده می شود به این گونه که حال دعا از  آن دعا

گرفته می شود. این عالمت بدی است. اگر دیدیم در وقت دعا، در وقت  انسان گرفته می شود. ... گاهی

م ه البته درستش خوبی نیست. توجه و تقرب، هیچ نشاط و حوصله ی دعا نداریم، عالمتتضرع و در وقت 

 ،التماس و با خواستن، حال دعا را به طور جدی از خدا بگیرد. بنابراینا کرد. انسان می تواند با توجه، ب می شود

 دیدیم که در دعای کمیل هم معارف وجود دارد. این هم نکته ی دوم.

و اما نکته ی سوم و آخر در دعا، آن مطلب اصلی دعاست. حتی دو نکته ای که عرض شد، نسبت به این 

ى آخر، کوچک است. آن چیست؟ خشوع در مقابل پروردگار. اصل دعا، این است. اینکه می بینید از  نکته

ه ب« الدعاء مخ العبادة؛ مغز عبادت دعاست»)صلی اهلل علیه و آله نقل شده است که فرمود: قول پیغمبر 

خاطر آن است که در دعا حالتی وجود دارد که عبارت است از وابستگی مطلق به پروردگار و خشوع در 

تجب أسوقال ربکم ادعونی »ی  مقابل او. اصل عبادت هم این است. لذاست که در ادامه ی آیه ی شریفه

 «لون جهنم داخریندخون عن عبادتی سیبرتکسإن الذین ی»لکم( می فرماید: 

اصل دعا این است که انسان در مقابل خدای متعال، خود را از انانیت دروغین بشری بیندازد. اصل دعا، 

چه در محیط خودتان، چه در  -خاکساری پیش پروردگار است. عزیزان من! هرجا که شما نگاه کردید 

ی کسی، مشخصا دیدید، اگر دقت  و بدی و فسادی را از ناحیه -خودتان و چه در سرتاسر دنیا  کشور

کنید مشاهده خواهید کرد که اساس و منشأ آن بدی و فساد، انانیت، استکبار، استعال و غرور انسانی است. 

 82/11/1131دعا باید این را بشکند.

محبت است و خیلی چیزها در این این دعاها همه دفترهای ارزشمند معرفت و نسخه های عشق و 

 3/1/1111می توانیم آنها را بیاموزیم. دعاهاست که اگر ما به آنها توجه کنیم،

مأثور هست، فوق العاده است. ایشان )میرزا  دعا هایزمینه ی دیگر برای تفکر، همین دعاهاست. مضامینی که در یک 

ی از  ی رسیده ادعیه می فرمایند: حقایق و معارفی که در« مراقبات»در همین  (جواد آقا ملکی تبریزی

معصومین )ع( وجود دارد، یک دهم آن در همه ی روایات و خطب رسیده ی از معصومین )ع( وجود 

 11/5/1131دعاها خیلی اهمیت دارد. ندارد؛ جز آن روایات توحیدی و خطب توحیدی. این

توان خیلی کارهای با توجه به خدا و تقرب به خدا، با توسل به دامان قدس الهی و ذیل عنایت الهی می 

دشوار را انجام داد. شماها جوانید. شما با ما فرق دارید؛ این را به شما بگویم. شما خیلی از این جهت 

جلوتر از ما هستید. دلهای شما پاك، نورانی، بی تعلق، بی آالیش، مثل یک آئینه ی روشن، بالفاصله نور را 



ید. با خدای متعال رابطه برقرار کنید. با نماز، با نافله، با منعکس می کند؛ آلوده نشده اید؛ این را قدر بدان

تالوت قرآن، با دعاء با صحیفه ی سجادیه. این صحیفه ی سجادیه پر از معارف دینی است. با این کار بنیه 

ی دینی و انقالبی خودتان را هم محکم می کنید. جوان ما اگر بنیه ی دینی اش مستحکم باشد، خیلی از 

اینجا هم من خبرهایش را  -که در همین شهر شیراز شما و در استان فارس و سراسر کشور این کسانی

مشغول تالش اند برای منحرف کردن ذهن ها به سمت های گوناگون، وقتی دیدند جوان ما محکم _ دارم

 است، می کشند کنار امروز در همین شهر شما و در جاهای دیگر که حاال نمی خواهم زیاد قضیه را باز

منسوخ، تا سازمان هایی که ن پوچ بی محتوا گرفته تا ادیاکنم خیلی خوب می دانید؛ از عرفان های مادی 

سی است، مشغول تالش اند، مشغول کشمکش اند برای اینکه از اسمش دین است، باطنش سازمان سیا

این مجموعه ی انبوه نیروی اسالمی هرچه می توانند بکنند؛ کم کنند. جوان ما وقتی بنیه ی فکری و 

اعتقادی اش محکم بود، او هم می فهمد که دیگر نباید دنبال جوان ما بیاید. این استحکام بنیه ی 

با همین تضرع، توسل به پروردگار، در همین دعاهای صحیفه سجادیه به دست  ها، اعتقادی با همین توجه

می آید. این دعاها فقط یا رب یا رب گفتن نیست، لبریز از معارف اسالمی است که اعتقاد انسان را عمیق 

به هر حال، این توصیه ی من است به  ر.م همین طور، خود نماز هم همین طومی کند. تالوت قرآن ه

 41/2/4831ما جوانان.همه ی ش

 به معصومین، به خصوص امام حسین)ع( توسل داشته باشید

این سلسله و رشته و جریان و شبکه ی توسل به اهل بیت و محبت اهل بیت و برانگیختن عواطف، خیلی 

فرصت مهمی است. حاال به هر دلیلی، دیگران در مناطق دیگر، از این نعمت بزرگ، از این برکت عام، به 

ر نیستند؛ ما داریم. یقینا یکی از عواملی که دین را، معنویت را، عقیده را و اخالق را در این شکل برخوردا

یک جمعیتی در طول تاریخ حفظ می کند، عواطف است؛ در کنار عقل و خرد و استدالل. انبیاء و 

تعمق در  وفرستادگان الهی ننشسته اند با مردم با زبان فلسفی حرف بزنند؛ اگرچه برای فهمیدن کالم آنها 

ی عمومی انبیای  ی گسترده ی بزرگ از سفره بیان آنها، عقل فلسفی الزم بود و هست؛ یعنی فالسفه

ی خاص نیست؛ لذا زبان آن، زبان استدالل عقلی و  الهی بیشترین بهره را می برند؛ اما این سفره، سفره

اطف؛ عاطفه است که می نیست؛ این زبان، ترکیبی است از اندیشه و عقل و عو تبگوومگو وان قلت و قل

تواند مسیر فهم عقلی و حرکت عقلی و جریان عقلی را هموار کند. ما به طور طبیعی این جریان را داریم؛ 

هم در جلسات مدح و عزا و شادی و مولودی خوانی و عزاداری، هم در جلسات دعاخوانی؛ این دعای 

در عرفه، و دعاهایی که مخصوص ما است. در کمیل، این دعای ندبه، این دعای امام حسین )علیه السالم( 

میان دیگران، این مقدار دعای خوش لفظ خوش معنای خوش مضمون وجود ندارد؛ این هم از اختصاصات 



 امتیازاتی است که بحمداهلل پیروان اهل بیت از آن برخوردارند. اینها همه اش عقل و عاطفه را در آمیخته

 11/8/1138.ن بشر و عواطف انسان جاری می کندذهی با یکدیگر در طول تاریخ و در عمق 

 ایام اهلل و بیداری قبل از اذان صبح را غنیمت بشمرید

الذی کان رسول اهلل »می خوانید: ها در این صلوات شریف ظهر بشمارید. مغتنماین ایام ماه شعبان را 

)صلى اهلل علیه و آله( یدأب فی صیامه وقیامه فی لیالیه و ایامه بخوعا لک فی اکرامه واعظامه الى محل 

روزها و شب های شعبان را گرامی می داشتند و ؛ یعنی پیغمبر تا لحظه ی مرگ هم ماه شعبان و «حمام

ى ا علناللهم فأع»مین صلوات می خوانید: همه ی شعبانها در زندگی آن بزرگوار این طور بود؛ که بعد در ه

ته فیه ونیل الشفاعة لدیه(؛ سنت این بزرگوار را در این ماه ان شاء اهلل ادامه بدهید؛ توجه ناالستنان بس

 4/1/1121ن برای ورود در ماه مبارك رمضان.دعا، ذکر و آماده شد

خود ماه شعبان هم عزیزان من! با قطع نظر از این تولدها و والدت های مبارك، عید است؛ عید تقرب و 

توجه به خداوند و توسل قلبی به ساحت ربوبی؛ فرصت بزرگی است برای نورانی کردن دل وجان انسان و 

رك رمضان. با این چشم نگاه کنیم به ماه شعبان؛ ماه آماده شدن انسان برای ورود در ضیافت ماه مبا

 1/5/1123فرصت عبودیت خداوند و فرصت خودسازی.

همان طور که کاروان بشری به سوی یک نهایتی در حال حرکت دائمی است، هر فرد انسان هم در طول 

. «یهائک کادح الى ربک کدحا فمالق»زندگی خود در حال حرکت به یک منتها و غایت و سرمنزلی است: 

طوالنی و پرفرازونشیب از گذرگاه های گوناگونی می گذرد؛ رنج ها در آن هست، بالها در آن  این مسیر

« بلوناهم بالحسنات والسیئات» هست، سختی ها هست، گشایش ها و فرجها و شادی ها در آن هست:

افراد بشر باید آن را طی کنند و راه طوالنی که  است. در این راه طوالنی که از همه ی این ها هم آزمایش

 عات ایناز قطحرکت در بعضی  ،برسانند اهللرا به اوج نقطه ی کمال انسانی، یعنی به لقاء  سعی کنند خود

گذرگاه دشواری عبور می کند؛ گاهی  از یکیرهای زندگی معمولی گاهی انسان راه دشوار است؛ مثل مس

است باال برود؛ گاهی سر راه انسان باتالقی قرار می گیرد؛ گاهی  مجبورای  دنهاز جاده ی سختی، در گر

 هم راه، راه گسترده و مرکب، مرکب همواری است.

اما در طول سال و در مسیر طوالنی حرکت خودمان در چالش با هواهای نفسانی، با گناهان، با فضاهای 

مشکالتی مواجه می شویم. گاهی انسان برای تاریکی که خودمان به دست خودمان به وجود می آوریم، با 

اینکه حال دعا پیدا کند، مشکل دارد؛ گاهی برای اینکه قطره ی اشکی بفشاند، مشکل دارد؛ چون راه 

ی خالف ها و گناه های خود احاطه می شویم؛ اما قطعه ی ماه رمضان، آن قطعه  دشوار است، به وسیله

ل این است که در این راه دشواری که می خواهید به ای است که حرکت در آن قطعه آسان است؛ مث



محلی یا به شهری برسید، گاهی مجبورید پیاده راه را طی کنید؛ گاهی مجبورید از آب بگذرید؛ گاهی 

مجبورید از باتالق بگذرید؛ یک جا هم می رسید به فرودگاهی که هواپیمای مجهزی آماده است تا شما را 

 پس از طی مسیر طوالنی به مقصد برساند.بی دردسر و با خیال راحت و 

 ماه رمضان، رسیدن به همین فرودگاه است. خدای متعال راه را در ماه رمضان هموار کرده است و فضاآغاز 

هواهای ای که شما می گیرید، نفس و  است. این روزهمعارض قرار داده  را در ماه رمضان، فضای خالی از

 یان وسایل همواردر هملیلة القخشوعها، این ذکرها و این شد؛ این عبادت ها، این دعاها، این زنجیر می ک نفسانی را به

یگر گاهی یک متر یک متر راهی را که در طول سال و در ماه های د ؛ست که شما را فرسنگها جلو می بردا

باید طی کنیم، می توانیم اگر همت کنیم و اگر خودمان را برسانیم، در ماه رمضان این راه را فرسنگ 

 فرسنگ طی کنیم.

ی رسیدن ماه رمضان خرسند می شدند و از فراق ماه  لذاست که شما می بینید اولیای خدا از مژده

 84/2/1121.هایشان سرازیر می شد رمضان اشک

 جریان خاص الخاص تربیتی را الگوی خود قرار دهید

مهم ترین مسئله در این باب، این است که ما در بین سلسله ی علمی فقهی و حکمی خودمان در حوزه 

یک گذرگاه و جریان خاص الخاص داریم که می تواند برای همه  -در این صراط مستقیم  -های علمیه 

 ؛هم برای آحاد مردم و هم برای جوان ها -علمای بزرگ و کوچک  -الگو باشد، هم برای علما الگو باشد 

می توانند واقعا الگو باشند. اینها کسانی هستند که به پایبندی به ظواهر اکتفا نکردند، در طریق معرفت و 

طریق سلوك و طریق توحید تالش کردند مجاهدت کردند کار کردند و به مقامات عالیه رسیدند و مهم 

مثل بعضی از  _وردی و تخیلیآمن دراین حرکت عظیم سلوکی و ریاضتی را نه با طرق این است که 

ه ت باال ببلکه از طریق شرع مقدس آن هم با خبرویّ_سلسله ها و دکان های تصوف و عرفان و مانند اینها

 81/4/1131دست آوردند.

 هک موثقی نقلیات –هیچ اهل بروز مکاشفات و مانند اینها هم نبودند؛ خب خیلی چیزها از آنها نقل شده 

ماها عجایب است نقل شده. یکی دو تا نیست؛ موثق  نظر به که قاضی آقای مرحوم زندگی عجایب مورد در

لکن اصال اینها در زندگی این بزرگوارها  -هم هست، آدم یقین پیدا می کند از صحت طرقی که دارد 

اهمیتی ندارد، نقشی ندارد. خود ایشان هم به شاگردهایشان می گفتند؛ می گفتند اگر چنانچه یک حالت 

ء نکنید، کارتان را بکنید، ذکرتان را بگویید، آن حالت خشوع را حفظ ای برایتان دست داد اعتنا مکاشفه

باید به سمت حیات معنوی اولیای خدا حرکت کنیم. این،  81/4/1131بکنید؛ یعنی مقامات اینها این است.

 11/8/1131عالج همه دردها در دنیا و برای همه است.



 از اساتید اخالق استفاده کنید البته مواظب دکان دارها باشید

اخالقی را در بین خودتان رایج کنید. از اساتید اخالق و موعظه گرها استفاده کنید. البته درس های 

مواظب باشید در دام عنکبوت های دنیادار و دکان دار گرفتار نشوید؛ این روزها از این چیزها هم زیاد 

تی هم ندارد. است: دکان دارهایی که به اسم معنویت، ادعا می کنند که امام دیدیم و ..! هیچ واقعی

خب، کسانی هم هستند، بساط ارشاد و این چیزها را هم  11/8/1121حواستان باشد که اسیر آنها نشوید.

د، به اینها نمی شود اعتماد پهن می کنند؛ همه ی اینها مورد اعتماد نیستند؛ بعضی هایشان دکان دارن

 81/4/1134کرد.

 برای شناخت دقیق عیوب نفس، استاد حکیم الزم دارید

؛ خودت را باش. خودتان را به تنهایی در میزان بگذارید. همه هم می توانند و هیچ کس «سکمعلیکم أنف»

هایش را بکند و یک  نیست که نتواند اجماال وزن خودش را بفهمد. البته آدم خودش نمی تواند دقت

 83/1/1113و مربی الزم است، تا تشخیص بدهد.بزرگ تر و استاد 

ستی از آن نداشته باشیم، نتیجه این می شود که محاسبات اگر ما معتقد به غیب نباشیم، یا درك در

مادی می کنیم، به معادالت و مبادالت مخلوق انسان، صد درصد دل می بندیم و اتکا می کنیم؛ همین 

هایی که می بینید صدی هشتاد یا صدی پنجاهش، غلط در می آید. ... یک سلسله محاسبات و علل و 

حواس انسان و در اغلب موارد، عقل مادی انسان را به آنها راه نیست؛  عوامل و فعل و انفعاالت هست که

تصور می کنم، آن چشمی که می تواند آن فعل وانفعاالت را ببیند،  آنها را دید دیگری می تواند ببیند. من

تا آنجایی «. و آتیناه الحکمة و فصل الخطاب»اسمش در اصطالح اسالمی و قرآنی، عبارت از حکمت است. 

آن بینشی است که می تواند حقایق را ماورای غشای مادی آن ببیند. با اینکه  که من فهمیدم، حکمت،

های متمادی خدمت امام بزرگوار و عظیم الشانمان، ارادت و اخالص داشتم و  من قبل از انقالب هم سال

. تایشان را از نزدیک می شناختم، اما این نکته را بعد از انقالب متنبه شدم که امام ما یک مرد حکیم اس

... یعنی همان فعل و انفعاالت معنوی باطنی پشت پرده را مثل جریان های زیرزمینی آب که علم خاصی 

کسی که خدای  کس جزدارد می دید. .... نمی خواهیم بگوییم که امام، غیب می دانست. خیر، هیچ 

گوار، این ن بزرداشت و نه ما در مورد آنه ادعا  متعال به او اذن داده باشد، از غیب خبری ندارد. امام هم

یی را با یک احساس معنوی درك می است؛ یعنی چیزها حکمت غیر از اینادعاها را داریم. دید 

 83/1/1113کند.

 



 انسان سازی، کار اصلی حوزه برای تحقق اهداف انقالب

عقاید و احکام، معنویات اسالم برادران عزیز روحانی.... این مسئولیت عظیم را بر دوش دارند که مضاف بر 

را تعلیم بدهند و اخالق را متذکر بشوند. اخالق هم، درس نیست. درس اخالق، یک علم است. آن چیزی 

که الزم است، نصیحت است. همه ی ما به نصیحت احتیاج داریم. باید جوانان را نصیحت کنند و آنان را از 

ائل و دستخوش شیطان شدن، دور نگهدارند. غیر از تصرف هوای نفس، خودخواهی، بدنگری نسبت به مس

 83/11/1113اینکه باید معلوماتشان را کامل کنند، معارفشان را باال ببرند و قدرت تحلیل سیاسی بدهند.

در مشهد مرحوم آشیخ هاشم قزوینی، مدرس معروف و نامدار حوزه علمیه خراسان که از حیث بیان و 

تسلط بر مطلب، نظیرش را ما در هیچ حوزه ی دیگری ندیدیم؛ نه در قم، نه در نجف، گاهی اوقات وسط 

حت یکه حدود یک ساعت طول می کشید، ده دقیقه یا بیشتر نص -درس مکاسب و کفایه  -درس سطح 

می کرد؛ طلبه ها اشک می ریختند. دل جوان آماده است؛ این را از دست ندهید. یک حدیث بخوانید، دو 

کلمه نصیحت کنید. اول، نصیحت به خود ماست. این حدیث را که من می خوانم، اول کسی که مخاطب 

برای خودتان هم است و ان شاء اهلل اول کسی که باید از آن متأثر بشود، خود گوینده ی حدیث است؛ 

مفید است. حوزه به این احتیاج دارد. شما ببینید یک نفس گرم مثل حاج میرزا علی آقای قاضی در نجف 

چقدر برکات درست کرد. شاگردهای مرحوم آقای قاضی هر جا که بودند، مایه ی برکت شدند؛ یک نمونه 

وشن کرد؛ چراغ علوم عقلی را در قم اش مرحوم عالمه ی طباطبایی )رضوان اهلل تعالی علیه( که قم را ر

ی مرحوم آقای قاضی و متأثرین از ایشان  ایشان روشن کرد و ادامه داد و با مشکالت ساخت. بقیه تالمذه

گر، هر جا و در جاهای دیر بروجرد ان، در آذربایجان، در خود نجف، دهر جا بودند، همین جور بود. در تهر

 شاگردهای ایشان بودند، مرکز معنویت و مرکز اشعاع روحانیت بودند. نمی شود اینها را ندیده گرفت.

طلبه ها را نصیحت کنید. طلبه ها را به تفکر، تامل، ذکر موت و پرهیز از درس خواندن و تالش کردن 

نید. طلبه ها درس بخوانند برای رسیدن به مقامات عالی برای جلب توجه مردم به سمت خود، هدایت ک

 8/2/1123.ی بابرکت هلل، فی اهلل و باهلل این، آن وقت می شود حوزه

 


